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ESTADO DO TOCANTINS – MUNICÍPIO DE GURUPI  

FUNDAÇÃO UNIRG – UNIVERSIDADE DE GURUPI-UNIRG 

REITORIA – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - COPSES 

 

EDITAL Nº. 155/2022, DE 06 DE JULHO DE 2022 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.154/2022 (ABERTURA DE INSCRIÇÃO) 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de Gurupi - UnirG, por meio da Comissão de Processo Seletivo Simplificado 

- COPSES, torna público a Retificação do Edital n.154/2022 (Abertura de Inscrição) referente a seleção para 

Preenchimento de Vaga para Docente Substituto do Ensino Superior para o curso de PSICOLOGIA, conforme disposições 

deste Edital. 

 

1 DA RETIFICAÇÃO 

1.1 RETIFICA o quadro da VAGA 01 no subitem 3.1 do Edital n.154/2022 (Abertura de Inscrição). 

ONDE SE LÊ: 

VAGA 01  

Área de Conhecimento (CNPQ): Psicologia do Desenvolvimento Humano (7.07.07.00-6) / Psicologia do Ensino e da Aprendizagem (7 

.07.08.00-2) / Processos de Aprendizagem, Memória e Motivação ( 7.07.02.02-0) 

Componente Curricular: Aprendizagem / Desenvolvimento / Personalidade 

Quantidade de Vagas: 01 Regime de Trabalho: 20h 

Formação Acadêmica Mínima: Graduação em Psicologia. 

Titulação mínima: Especialização Lato Sensu em Psicologia e/ou em áreas afins. 

Ementa: Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento: Principais teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, bem como estudos e 

pesquisas contemporâneas, e sua relação com a compreensão e condução dos processos de aprendizagem para aplicação no âmbito 

educacional; Psicologia Aplicada à Educação Física: Contribuições da Psicologia para atividades físicas e de lazer: seu objeto de 

estudo e principais influências no preparo e no rendimento esportivo. Relação mente, corpo e bem-estar. Aspectos psicológicos do 

desempenho motor no esporte e nas atividades físicas e de lazer: motivação, emoção, estresse, ansiedade, frustração e personalidade. 

Avanços e pesquisas em Psicologia como ciência de atividades físicas; Teorias da Personalidade: Questões básicas no estudo da 

personalidade: conceitos, evolução histórica, determinantes biopsicossociais e investigação da personalidade. Principais teorias da 

personalidade e tendências contemporâneas. 

TEMAS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

1 - Estudos e pesquisas contemporâneas sobre as principais teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, e sua relação com a 
compreensão dos processos de aprendizagem para aplicação no âmbito educacional. 

2 - Aspectos psicológicos do desempenho motor no esporte e nas atividades físicas e de lazer. 

3 - Principais teorias da personalidade e tendências contemporâneas. 

4 - Motivação, emoção, estresse, ansiedade, frustração e personalidade. 

5 - Principais teorias da aprendizagem. 

6 - Principais teorias do desenvolvimento. 

7 - Personalidade: conceitos, evolução histórica, determinantes biopsicossociais. 

8 - Questões básicas no estudo da personalidade e investigação. 

9 - Relação mente, corpo e bem-estar. 

10 - Determinantes biopsicossociais e investigação da personalidade. 

 

LEIA-SE: 

VAGA 01  

Área de Conhecimento (CNPQ): Psicologia do Desenvolvimento Humano (7.07.07.00-6) / Psicologia do Ensino e da Aprendizagem 

(7 .07.08.00-2) / Processos de Aprendizagem, Memória e Motivação ( 7.07.02.02-0) 

Componente Curricular: Aprendizagem / Desenvolvimento / Personalidade 

Quantidade de Vagas: 01 Regime de Trabalho: 20h 

Formação Acadêmica Mínima: Graduação em Psicologia. 

Titulação mínima: Especialização Lato Sensu em Psicologia e/ou em áreas afins. 

Exigência: Carteira Profissional com, no mínimo, 02 (dois) anos de inscrição no CRP. 

Ementa: Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento: Principais teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, bem como estudos 

e pesquisas contemporâneas, e sua relação com a compreensão e condução dos processos de aprendizagem para aplicação no âmbito 

educacional; Psicologia Aplicada à Educação Física: Contribuições da Psicologia para atividades físicas e de lazer: seu objeto de estudo e 

principais influências no preparo e no rendimento esportivo. Relação mente, corpo e bem-estar. Aspectos psicológicos do desempenho 

motor no esporte e nas atividades físicas e de lazer: motivação, emoção, estresse, ansiedade, frustração e personalidade. Avanços e 

pesquisas em Psicologia como ciência de atividades físicas; Teorias da Personalidade: Questões básicas no estudo da personalidade: 

conceitos, evolução histórica, determinantes biopsicossociais e investigação da personalidade. Principais teorias da personalidade e 

tendências contemporâneas. 

TEMAS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 
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1 - Estudos e pesquisas contemporâneas sobre as principais teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, e sua relação com a 

compreensão dos processos de aprendizagem para aplicação no âmbito educacional. 

2 - Aspectos psicológicos do desempenho motor no esporte e nas atividades físicas e de lazer. 

3 - Principais teorias da personalidade e tendências contemporâneas. 

4 - Motivação, emoção, estresse, ansiedade, frustração e personalidade. 

5 - Principais teorias da aprendizagem. 

6 - Principais teorias do desenvolvimento. 

7 - Personalidade: conceitos, evolução histórica, determinantes biopsicossociais. 

8 - Questões básicas no estudo da personalidade e investigação. 

9 - Relação mente, corpo e bem-estar. 

10 - Determinantes biopsicossociais e investigação da personalidade. 

 

1.2 As demais informações do Edital n.154/2022 (Abertura de Inscrição) permanecem inalterados. 

 

Informações pelo e-mail: selecaosimplificada@unirg.edu.br 

 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado da Universidade de Gurupi - UnirG, 06 de julho de 2022. 

 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado - COPSES 
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